
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG VÀ TRUYỀN 

THUYẾT 18 VỊ VUA HÙNG 

 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một loại hình tín ngưỡng dân gian được 

lưu truyền lâu đời ở Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phải một 

tôn giáo mà chính là biểu trưng của lòng thành kính, sự biết ơn – tri ân công đức 

các Vua Hùng là những người có công dựng nước Văn Lang. 

 ''Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.'' 

Tính đến thời điểm này, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản duy 

nhất ở loại hình tín ngưỡng của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Đền Hùng là 

trung tâm thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và lâu đời nhất 

trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

Xã hội Văn Lang dưới thời các Vua Hùng 

Đứng đầu nước Văn Lang là các thủ lĩnh tối cao, được biết đến với tôn hiệu 

Hùng Vương. Hùng Vương đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghi lễ 

tôn giáo. Dưới Hùng Vương có các Lạc tướng, Lạc hầu giúp việc. Cả nước chia 

thành 15 bộ (đơn vị hành chính lớn) có Lạc tướng còn trực tiếp cai quản công việc 

của các bộ. Dưới nữa là các Bố chính, đứng đầu các làng bản. 

Kinh đô của nhà nước Văn Lang được đặt tên là Văn Lang tuy nhiên các sử 

gia nước ta bị ảnh hưởng của các sử gia Trung Quốc nên mới chép kinh đô nước 

Văn Lang là Phong Châu, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. 

Công cụ là đồng thau trở nên phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt. Có nên 

kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, dùng sức cày kéo của trâu bò là phổ biến nhất. 

Ngoài ra còn săn bắt, chăn nuôi, đánh cá và làm nghề thủ công như đúc đồng, 

làm đồ gốm. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất 

hiện. 

Truyền thuyết về 18 Vị Vua Hùng 

Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc. 

Chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền tảng 

văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước. Ngày nay nhân dân ta lấy ngày 10 

tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ tổ và cùng nhau về thăm đền Hùng để 

tưởng nhớ đến cội nguồn, tổ tiên của dân tộc Việt Nam. 

 



Tính từ thời Kinh Dương Vương (2879 TCN) cho đến hết thời Hùng Vương 

(năm 258 TCN) kéo dài 2.622 năm. Nhà nước Văn Lang tồn tại đến năm 258 TCN 

thì Hùng Vương thứ XVIII truyền ngôi lại cho Thục Phán (tức An Dương Vương). 

18 vị vua Hùng là: 

Kinh Dương Vương: 2879 – 2794 TCN (số năm trị vì là ước đoán). Huý là 

Lộc Tục. 

Kinh Dương Vương, là nhân vật truyền thuyết Việt Nam, tương truyền ông là 

thủy tổ dân tộc Việt. Dã sử chép Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục, là người 

hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất (~2879 Tr.CN), đặt 

quốc hiệu là Xích Quỷ, đóng đô ở Hồng Lĩnh (nay là Ngàn Hống, huyện Can Lộc, 

Hà Tĩnh), sau đó dời đô ra Ao Việt (Việt Trì). Kinh Dương Vương truyền ngôi cho 

con là Lạc Long Quân. 

Kinh Dương Vương có thể là danh hiệu đời sau truy tặng cho một tù trưởng 

bộ lạc đã góp công vào việc thống nhất tộc người Lạc Việt, có thể là tù trưởng bộ 

lạc Văn Lang trước Hùng Vương. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi Lạc Long 

Quân và Hùng Vương đời thứ nhất. Niên đại của Kinh Dương Vương là trước thế 

kỷ VII TCN bởi theo các bằng chứng khảo cổ học thì nhà nước đầu tiên Văn Lang 

được thành lập vào thế kỷ VII TCN. 

Thân thế của Kinh Dương Vương 

Hùng Hiền vương, còn được gọi là Lạc Long Quân: 2793 – 2525 TCN. Huý 

là Sùng Lãm. 

Lạc Long Quân (khoảng thế kỷ 8-7 TCN) tên húy là Sùng Lãm, là nhân vật 

truyền thuyết Việt Nam, con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và con gái Động 

Đình Quân tên là Thần Long. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ 

khai Xích Quỷ trước Văn Lang. 

Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem là thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam theo 

truyền thuyết “bọc trăm trứng”. Lạc Long Quân có thể là danh hiệu truyền lại trong 

dã sử của một tù trưởng đã có công trong việc đi đến thống nhất các bộ tộc người 

Lạc Việt. Con trai ông là tù trưởng bộ lạc Văn Lang đã thống nhất thành công 15 

bộ lạc, thành lập nhà nước Văn Lang, xưng hiệu Hùng Vương đời thứ nhất. 

Hùng Vương thứ VI là một vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang trong 

lịch sử Việt Nam. Tương truyền ông là người đã lãnh đạo người dân Văn Lang 

chống lại sự tấn công của quân xâm lược Ân. 



Hùng Vương thứ XVIII là một vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang trong 

lịch sử Việt Nam và là vị Hùng Vương cuối cùng. Tương truyền Hùng Vương thứ 

XVIII có 2 con rể là Chử Đồng Tử và Sơn Tinh. 

https://gianganh.net/tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-va-truyen-thuyet-18-

vi-vua-hung-894.html 


